
Po II wojnie światowej, w systemie władzy administracyjnej, do organów 
samorządu terytorialnego (m.in. zarządów miejskich) i administracji ogólnej
w terenie (wojewodów i w tym czasie także starostów) dołączony został nowy 
element – rady narodowe, które wraz z likwidacją samorządu w 1950 r. stanowić 
miały trzon administracji lokalnej.

Zalążki polskiej władzy starano się tworzyć wiosną 1945 r., jeszcze przed 
zakończeniem wojny. Nie inaczej było w Iławie. Polscy urzędnicy pojawili się 
w tym mieście w drugiej połowie kwietnia. Podobnie jak w wielu innych miej-
scowościach południowej części byłych Prus Wschodnich, tu także początko-
wo istniała forma „dwuwładzy”. Strona polska mogła przejawiać pewną aktyw-
ność w sferze tworzenia zrębów administracji (i to z problemami, ze względu 
na trwający proceder wywożenia dóbr przez żołnierzy Armii Czerwonej oraz
z uwagi na nieuregulowaną na razie kwestię przynależności tych terenów do 
Polski), a Rosjanie sprawowali niepodzielną władzę wojskową.

Obiekty użyteczności publicznej stronie polskiej przekazywano stopniowo, 
od maja do sierpnia 1945 r., a w niektórych przypadkach (gdy chodziło o znaczące 
obiekty infrastruktury gospodarczej) nie uczyniono tego aż do stycznia 1946 r. Wia-
domo też, że przez cały rok 1946 żołnierze radzieccy byli w Iławie obecni, a jesz-
cze na początku 1947 r. na iławskim dworcu kolejowym stacjonował ich oddział1.
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Sytuacja taka znacznie opóźniała jakiekolwiek próby normalizacji życia co-
dziennego w mieście.

Cechą charakterystyczną było to, że na terenie odpowiadającym później-
szemu województwu olsztyńskiemu najpierw powstawały struktury władzy wy-
konawczej, a dopiero później władzy uchwałodawczej – rady narodowe, two-
rzone „od góry”, począwszy od szczebla wojewódzkiego, dopiero wiosną 1946 r.
Administracja była nominowana, a pierwsze w powojennej Polsce wybory do 
rad narodowych odbyły się 6 grudnia 1954 r.2

Powołanie burmistrza i składu Zarządu Miejskiego

Według ustaleń Tadeusza Filipkowskiego, który badał powojenne dzieje 
Iławy, 1 czerwca 1945 r. pierwszym powojennym burmistrzem tego miasta zo-
stał Maksymilian Grabowski, członek Polskiej Partii Socjalistycznej. Człowiek 
ten z pewnością miał potrzebne doświadczenie, bo przed wybuchem wojny był 
burmistrzem w Warce3. Wraz z nim nominacje od starosty suskiego do pracy 
w iławskim Zarządzie Miejskim odebrali także: Zygmunt Leppert, Jan Maćko-
wiak, Tadeusz Makowski, Czesław Małkiewicz oraz niejacy Mucha i Szkopow-
ski4 (wśród osób tych był wiceburmistrz, sekretarz miasta i dwóch członków Za-
rządu Miejskiego). Ludzie ci prawdopodobnie osiedlili się w mieście za namową 
Grabowskiego, którego znali sprzed wojny.

Na siedzibę Zarządu Miejskiego wybrano budynek przy ul. Kościuszki, gdzie 
przed wojną mieściła się niemiecka Kasa Chorych. W pierwszych miesiącach po-
wojennych urząd ten składał się z sześciu referatów (wydziałów): ogólnego, admi-
nistracyjnego, społecznego, finansowego, technicznego i przedsiębiorstw miej-
skich. Statut Zarządu Miejskiego i Regulamin Biura Zarządu obowiązywały
dopiero od 19 lutego 1947 r.5 Podkreślić należy, że w powojennym pięcioleciu 
zebrania członków Prezydium MRN regularnie odbywały się w gabinecie bur-
mistrza miasta, co wskazywało na brak wyraźnego podziału w powojennych re-
aliach na władzę ustawodawczą i wykonawczą.

Maksymilian Grabowski formalnie urząd burmistrza sprawował do 12 czerw-
ca 1948 r. Cytowany wcześniej Tadeusz Filipkowski ustalił, że na członków pierw-

2 Uchwała Rady Państwa z 30 IX 1954 r. o zarządzeniu wyborów do rad narodowych, Dz. U. 1954,
nr 45, poz. 210. 

3 T. Filipkowski, op. cit., s. 99, 143, 176; R. Syrwid, Od partnerstwa do wymuszonej „jedności”. Olsztyńska 
organizacja Polskiej Partii Socjalistycznej w latach 1945–1948, Łódź 2004, s. 159.

4 T. Filipkowski, op. cit., s. 176.
5 Archiwum Państwowe w Olsztynie (dalej: APO), zespół: Zarząd Miejski w Iławie, sygn. 407. Wstęp 

do inwentarza.
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szych władz miejskich spadło oskarżenie o nadużycia gospodarcze i korupcję.
W lutym 1948 r. wydany został prokuratorski nakaz ich aresztowania6. Od 3 mar-
ca 1948 r. burmistrz został formalnie zawieszony w czynnościach. Na stanowisko 
już nie wrócił, mimo że oskarżenia przeciwko niemu zostały oddalone. 

Zarzuty karne wobec pracowników administracji nie były czymś nadzwy-
czajnym i wyjątkowym w tamtym okresie, choć później nie wszystkie okazywa-
ły się zasadne. W przypadku Iławy wiadomo, że osoby bliskie Grabowskiemu 
próbowały złagodzić trudną sytuację, w jakiej znalazł się burmistrz. W marcu 
1948 r. członkowie Prezydium MRN zdecydowali, by zlecić znanemu wówczas 
w Iławie lekarzowi, dr. Vetterowi, wykonanie badań lekarskich, którym miał się 
poddać aresztowany. W związku z tym, że w zaistniałej sytuacji zły stan zdrowia 
burmistrza był ogólnie znany, uzyskane świadectwo zamierzano wykorzystać, 
jako podstawę do zwolnienia go z tymczasowego aresztu. 

Jednocześnie, uznając zapewne, że Grabowski prędko na stanowisko nie 
wróci, zdecydowano, by tymczasowo jego obowiązki przejął Leon Krzykalski, 
określany w dokumentach jako „burmistrz tymczasowy”. Decyzję tę podjęto 
podczas zebrania Prezydium MRN w dniu 4 marca 1948 r., a więc dzień po za-
wieszeniu w czynnościach Grabowskiego7. Niemal rok później zajęto się sprawą 
rozwiązania z nim stosunku pracy. W lutym 1949 r., po ponagleniu z PRN, w Iła-
wie zdecydowano, by umowę rozwiązać z datą wsteczną, tj. od 1 września 1948 r.8

Trzy miesiące potem, 12 czerwca 1948 r., stanowisko burmistrza objął Jó-
zef Sierż, według ustaleń Tadeusza Filipkowskiego, sprowadzony na Warmię
i Mazury aż z Katowic, przez ówczesnego wojewodę olsztyńskiego Wiktora Jaś-
kiewicza. Krzykalski został przeniesiony na stanowisko wiceburmistrza.

Sytuacja taka nie trwała jednak długo. Józef Sierż przestał być burmi-
strzem już 16 lipca 1948 r. W zaistniałej sytuacji na stanowisko powrócił wspo-
mniany wcześniej Leon Krzykalski, który ostatecznie funkcję tę pełnił do 3 grudnia 
1949 r. Ostatnim burmistrzem, przed reformą administracyjną z wiosny 1950 r., 
był Stanisław Perkowski. Stanowisko objął 4 grudnia 1949 r.9, a w kwietniu roku 
następnego sprawowany urząd przekazał nowemu włodarzowi, czyli przewod-
niczącemu Prezydium MRN. Był nim Adam Dzierżanowski.

6 T. Filipkowski, op. cit., s. 177.
7 APO, Zarząd Miejski w Iławie, t. 3, Protokóły z posiedzeń Prezydium MRN w Iławie, 1948, k. 6, Pro-

tokół nr 3, 4 III 1948.
8 Ibidem, t. 4, Protokóły z posiedzeń Prezydium MRN w Iławie, 1948, k. 2v., Protokół nr 2, 19 II 1949; 

k. 6, Protokół nr 3 z posiedzenia Prezydium MRN, 7 III 1949.
9 Wcześniej, w październiku 1949 r., podczas zebrania MRN w Iławie, został wiceburmistrzem; ibidem, 

t. 2, Wyciągi z protokołów posiedzeń plenarnych MRN w Iławie, 1949, k. 79, Protokół z plenarnego posiedze-
nia MRN, 7 X 1949; T. Filipkowski, op. cit., s. 177.
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Gwałtowne zmiany na stanowisku włodarza miasta, związane z podejrze-
niami o nadużycia, miały też swoje późniejsze reperkusje. W czasie plenarnego 
posiedzenia MRN zwołanego 12 stycznia 1949 r. radni musieli pośrednio wrócić 
do – jak się wydawało – kwestii dawno zamkniętych10. Przypomniano, że Grabow-
ski nie doprowadził do końca pewnych spraw podatkowych miasta. Następnie,
jak wiadomo, został aresztowany, choć nie jest jasne, czy właśnie w związku z tą 
sprawą. Kolejny burmistrz, o którym mówiono, Józef Sierż, także nie zamknął 
tych spraw i wiadomo, że nie zgłosił opodatkowania młyna miejskiego. Głównie 
z tego powodu, w połowie lipca 1948 r. został zwolniony ze sprawowanej funk-
cji, po czym – jak napisano w dokumencie – „uciekł z miasta”. Dług Iławy po-
został. W takiej sytuacji, na początku 1949 r., radni zdecydowali, by ciążącą na 
Zarządzie Miejskim karę grzywny, za niezgłoszenie do opodatkowania młyna 
miejskiego, zapłacić z funduszy miejskich. Była to kwota 1500 zł., plus „odsetki”, 
w niewiadomej jednak już dziś wysokości.

Latem 1948 r., gdy toczyło się postępowanie wyjaśniające w sprawie do-
mniemanych nadużyć osób z kręgu iławskich władz miejskich, członkowie Pre-
zydium MRN uznali, że należy wstrzymać decyzję odnoszącą się do uhonorowa-
nia w sposób szczególny dokonań Grabowskiego, a mianowicie przyznania mu 
odznaczenia państwowego – Złotego Krzyża Zasługi. Uchwałę dotyczącą odznacze-
nia podjęto jeszcze podczas plenarnego posiedzenia MRN w kwietniu 1947 r., gdy 
nic nie zapowiadało późniejszych problemów Grabowskiego11. Wniosek, popar-
ty jednomyślnie, uzasadniano wówczas, jako wyróżnienie za „położone zasługi 
dla miasta” i za „nieskazitelną i wytężoną pracę”. Także nieco wcześniej, pod ko-
niec marca, w czasie posiedzenia radnych miejskich, przewodniczący komisji 
Kontroli Gospodarki Społecznej zaproponował, by przyznać burmistrzowi „gra-
tyfikację w wysokości 10 000 zł”, w dowód za wyrażone dla niego votum zaufa-
nia za „racjonalną i planową gospodarkę miejską i prowadzenie umiejętnej po-
lityki finansowej” (średnie zarobki w Polsce w tym czasie wynosiły nieco ponad 
11 tys. zł miesięcznie). Ostatecznie zdecydowano o podniesieniu wysokości na-
grody do 15 000 zł12. 

Jednak nie zawsze była wśród radnych taka jednomyślność. Zaledwie dwa 
miesiące wcześniej, podczas sesji MRN zwołanej w połowie lutego 1947 r., ocze-
kiwano od sekretarza Wydziału Powiatowego wyjaśnień w sprawie prawa do 

10 APO, Zarząd Miejski w Iławie, t. 2, k. 3v, Wyciąg z protokółu nr 1 z plenarnego posiedzenia MRN, 
12 I 1949.

11 Ibidem, t. 1, Protokoły posiedzeń MRN, 1947, k. 12a, Protokół nr 3, 26 IV 1947; t. 3, k. 21, Protokół 
nr 11, 29 VII 1948.

12 Ibidem, k. 8a, Protokół nr 3 z posiedzenia MRN, 27 III 1947.
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przysługiwania burmistrzowi „dodatku specjalnego”, wynoszącego do 100% 
jego podstawowego wynagrodzenia, „z tytułu nadzoru nad przedsiębiorstwa-
mi należącymi do miasta”13. Mimo wyjaśnień, jeden z radnych złożył formalny 
wniosek, by jednak powołać komisję, której członkowie wyraziliby opinię na te-
mat „wydajności pracy burmistrza, no i zasadności przyznania mu dodatku”.

Przyznać należy, że iławscy radni w tym czasie byli dość hojni, nie tylko 
w stosunku do włodarza miasta. Latem 1947 r. zgodzili się na udzielenie premii 
kilku pracownikom Zarządu Miejskiego za „prace nadgodzinowe”, choć jedno-
cześnie nie wyrazili zgody na wypłatę wynagrodzeń za niewykorzystane przez 
niektórych z nich urlopy. W lutym 1948 r. członkowie Prezydium MRN podję-
li decyzję o prawie dwukrotnym podwyższeniu zarobków gońca zatrudnionego
w Zarządzie Miejskim z 2000 zł miesięcznie do wysokości 3800 zł14.

Gdy w pierwszym półroczu 1949 r. w iławskim Zarządzie Miejskim brakowa-
ło aż trzech osób do pracy na stanowiskach „biurowych”, czynności te, zazwyczaj po 
godzinach, także w niedziele, wykonywał Julian Lisowski – ówczesny sekretarz Za-
rządu Miejskiego. Jednak dopiero po stanowczej interwencji burmistrza radni miej-
scy zatwierdzili wypłacanie temu urzędnikowi dodatkowego wynagrodzenia15.
Z kolei sekretarz MRN, zobowiązany do protokołowania posiedzeń, za wywią-
zywanie się z tej funkcji bez problemu otrzymywał zapłatę, co w rozliczeniach 
traktowane było jako premia dla tego pracownika za pracę w nadgodzinach. 
Osobom zatrudnionym we władzach miejskich Iławy przysługiwała też pre-
mia „za pracę biurową”, a podczas posiedzenia MRN w marcu 1947 r. pojawił 
się wniosek radnego Wiśniewskiego, by premię (po 500 zł co miesiąc) wypłacać 
wszystkim urzędnikom Zarządu Miejskiego, za wyjątkiem osób odbywających 
tam wówczas praktykę zawodową16. 

Pewną formą nagrody, choć także przejawem działań propagandowych, 
była decyzja członków Prezydium MRN w Iławie z końca lipca 1948 r., by około 
70% osób zatrudnionych w iławskim Zarządzie Miejskim urlopować w dniach 
19 i 20 września 1948 r. Mieli pojechać do Wrocławia na trwającą w tym mieście 
Wystawę Ziem Odzyskanych17.

Nasuwa się spostrzeżenie, że iławscy radni, darząc dużym zaufaniem wło-
darzy miasta, nie zawsze trafnie oceniali ich zaangażowanie i uczciwość. Nie ci-
chła sprawa burmistrza Grabowskiego, ale i zapewne członkowie Prezydium 

13 Ibidem, k. 2, Protokół nr 1 posiedzenia MRN, 13 II 1947.
14 Ibidem, t. 1, k. 21, Protokół nr 6 z posiedzenia MRN, 31 VII 1947; t. 3, k. 3v, Protokół nr 3 z posiedze-

nia Prezydium MRN, 25 II 1948.
15 Ibidem, t. 4, k. 17, Protokół nr 10 z posiedzenia Prezydium MRN, 25 VIII 1949.
16 Ibidem, t. 1, k. 7, Protokół nr 3 z posiedzenia MRN, 27 III 1947.
17 Ibidem, t. 3, k. 23, Protokół nr 11 z posiedzenia Prezydium MRN, 29 VII 1948.
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MRN woleliby zapomnieć o swojej decyzji z kwietnia 1948 r. dotyczącej jego na-
stępcy – burmistrza Józefa Sierża – który, jak wspomniano, w niesławie i pota-
jemnie wyjechał z miasta. Wiosną 1948 r. cieszył się on jeszcze takim poparciem 
radnych, że wypłacono mu gratyfikację pieniężną, co było wyrazem uznania, bo 
burmistrz „szedł po linii bronienia interesu miasta” (chodziło o wynegocjowanie 
korzystnej dla Iławy kwoty za dzierżawę pomieszczeń dla Spółdzielni „Mazur”)18.

Miejska Rada Narodowa (1946–1950)

Lokalną władzę uchwałodawczą, czyli skład Miejskiej Rady Narodowej, po-
wołano w czerwcu 1946 r. (wiosną tego toku rady powstały w większości miast Warmii 
i Mazur19). Początkowo składała się z 16 osób, co było zgodne ze wspomnianą Usta-
wą o organizacji i zakresie działania rad narodowych z września 1944 r.20 W Iławie,
w pierwszych latach powojennych nie przekraczającej liczby 5 tys. mieszkańców, skład 
MRN nie mógł przekraczać właśnie tej liczby osób (przypomnijmy: w 1939 r. miasto 
liczyło prawie 13 tys. mieszkańców, w grudniu 1945 r. było tam zarejestrowanych oko-
ło 1138 osób, w połowie lutego 1946 – 2259 mieszkańców, a na koniec 1947 r. – 4620 
osób, natomiast w 1950 r. zameldowanych było około 6300 mieszkańców21).

W dostępnym materiale źródłowym brak jest szerszych informacji na temat 
pierwszego półrocza działalności MRN w Iławie. Wiadomo na pewno, że jedno
z posiedzeń radnych miejskich odbyło się 20 grudnia 1946 r. Następne zwołano
13 lutego 1947 r. i są to pierwsze ślady archiwalne odnoszące się do działalności 
tego organu władzy22. Wśród członków pierwszego składu MRN znaleźli się: Fran-
ciszek Duch, Jadwiga Gajewska, Mieczysław Gołębiewski, Władysław Jarzyński, 
Antoni Koczarski, Zygmunt Kuligowski, Henryk Ligocki, Henryk Nowicki, Kon-
rad Ostolski, Julian Romański, Bolesław Soral23.

18 Ibidem, t. 3, k. 13v, Protokół nr 8 z posiedzenia Prezydium MRN, 23 IV 1948.
19 Zob.: A. Wakar, Administracja publiczna, w: Województwo Olsztyńskie 1945–1965, pod red. J. Sikor-

skiego, J. Szymańskiego i W. Wrzesińskiego, Rocznik Olsztyński, t. VI (1964), Olsztyn 1966, ss. 27–51; F. Soko-
łowski, Z badań nad administracją Okręgu Mazurskiego. 1945–1946, Komunikaty Mazursko-Warmińskie (da-
lej: KMW), 1974, nr 3, ss. 291–311; W. Wach, Na marginesie artykułu F. Sokołowskiego, KMW, 1975, nr 2, s. 281; 
E. Kierejczyk, Województwo olsztyńskie w latach 1945–1949. Kształtowanie się administracji ogólnej, rad naro-
dowych i samorządu terytorialnego, Olsztyn 1980. Na temat struktur administracji powiatowej patrz M. Płotek, 
Trudne początki. Okręg Mazurski w latach 1945–1946, Dąbrówno 2011.

20 Ustawa z 11 IX 1944 r. (znowelizowana w 1946 r.) o organizacji i zakresie działania rad narodowych, 
Dz. U., 1944, nr 5 poz. 22.

21 T. Filipkowski, op. cit., s. 141, 145, 146, 160.
22 APO, Zarząd Miejski w Iławie, t. 1, k. 1, Protokół nr 1 posiedzenia MRN, 13 II 1947. Tadeusz Fi-

lipkowski podał, że MRN pierwsze posiedzenie miała dopiero 13 lutego 1947 r. (por. T. Filipkowski, op. cit.,
s. 158). Była to faktycznie pierwsza sesja Rady, ale w 1947 r.

23 APO, Zarząd Miejski w Iławie, t. 1, k. 1, Protokół nr 1 posiedzenia MRN, 13 II 1947.
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Kandydatów na radnych rekomendowały partie polityczne, związki zawo-
dowe i organizacje społeczne, np. Liga Kobiet lub Zrzeszenie Kupców. Struk-
tury typujące swoich delegatów miały także prawo cofania tych rekomendacji. 
Rotacje wśród członków MRN w Iławie były duże. Bywały sytuacje, że podczas 
każdego posiedzenia członkowie Prezydium MRN rozpatrywali po kilka wnio-
sków dotyczących zamiaru oddania mandatu radnego. Choć nie było zazwy-
czaj problemu z uzupełnieniem składu, otwartą kwestią pozostawało, czy osoby 
chętne do pracy w charakterze radnego miały ku temu stosowne predyspozycje.
O wyborze decydowały porozumienia międzypartyjne, a z czasem coraz częściej 
przygotowanie merytoryczne przestawało być głównym kryterium przy typo-
waniu kandydata – ale jego postawa ideowa.

Podczas sesji MRN zwołanej 23 maja 1947 r. padł wniosek, by do składu 
włączyć jeszcze trzech radnych sympatyzujących ze Stronnictwem Pracy, par-
tią, której działalność została zawieszona w lipcu 1946 r. Wniosek został zane-
gowany, jako niezgodny ze wspomnianą Ustawą KRN z 1944 r. (nikt nie wspo-
mniał o sytuacji tej partii). Odrzucenie tego zgłoszenia nie przeszkodziło jednak,
by podczas tej samej sesji radni jednogłośnie zaakceptowali propozycję sym-
patyków Stronnictwa Pracy, aby plac przy Dworcu Głównym otrzymał imię
gen. Władysława Sikorskiego24. Dodajmy, że nieco wcześniej, w połowie lutego 1947 r.,
radni miejscy uznali także za zasadny wniosek, przygotowany przez miejscowych 
członków PPS, by jednej z ulic w mieście nadać imię Ignacego Daszyńskiego25.

Kilka miesięcy później wniosek o dokooptowanie do składu MRN człon-
ków nieistniejącego de facto Stronnictwa Pracy prawdopodobnie wpłynął ponow-
nie, bo w czasie posiedzenia Prezydium MRN w styczniu 1948 r. zdecydowano,
by nie powiększać liczby radnych o członków tej partii, znowu powołując 
się na tę samą podstawę prawną26. Natomiast podczas posiedzenia zwołane-
go w kwietniu 1948 r. członkowie Prezydium MRN, bez jakichkolwiek zastrze-
żeń, zdecydowali o tym, by Stronnictwo Ludowe wytypowało jednego członka
do składu MRN. Nie wspominano o ograniczeniach wynikających z interpre-
tacji Ustawy KRN, a warunkiem miała być jedynie „znajomość z dziedziny 
oświaty” kandydata. Zwrócono się także do Związku Zawodowego Pracowni-
ków Poczty, by delegowano swojego kandydata do składu radnych miejskich. 
W tym przypadku warunkiem było, aby osoba taka była „fachowcem z dziedzi-
ny buchalterii”. W styczniu 1949 r. postanowiono natomiast, by radnymi stały 
się dwie kolejne osoby, reprezentujące Związek Młodzieży Polskiej (Kazimierz 

24 Ibidem, k. 16, Protokół nr V z posiedzenia MRN, 23 V 1947.
25 Ibidem, k. 2, Protokół nr 1 posiedzenia MRN, 13 II 1947.
26 Ibidem, t. 3, k. 1v, Protokół nr 1 z posiedzenia Prezydium MRN, 16 I 1948.
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Pluciński) i Związek Nauczycielstwa Polskiego (Genowefa Sobiesiak)27. W lipcu 
1949 r. w ławie doszło do spotkania Alojzego Daszkiewicza, przedstawiciela lo-
kalnych struktur Stronnictwa Ludowego (a jednocześnie wiceprzewodniczącego 
Prezydium MRN), i Antoniego Kazimierczaka, reprezentującego Powiatową Radę 
Związków Zawodowych28. Zdecydowano o zgłoszeniu wniosku do Prezydium
o uzupełnieniu składu MRN o trzy kolejne osoby, dyrektora Oddziału Państwo-
wego Banku Rolnego, pracowniczkę fabryki mat trzcinowych i pracownika Tech-
nicznej Obsługi Rolnictwa. Zostali przyjęci bezzwłocznie i jednogłośnie.

Znany jest skład członków MRN w Iławie z wiosny 1949 r. Przewodniczą-
cym był wówczas nadal Seweryn Piwowarczyk, a radnymi miejskimi: Tadeusz 
Banaszkiewicz, Konrad Bobrowski, Alojzy Daszkiewicz, Władysław Dąbrowski, 
Anna Falkowska, Jadwiga Gajewska, Bernard Górny, Antoni Kaźmierczak, Ste-
fan Kukowski, Ryszard Matuszewski, Jan Meler, Stanisław Piasecki, Jan Pisarek, 
Antoni Rybacki, Genowefa Sobiesiak, Bolesław Soral i Jan Zaborski. Obecny też 
był ówczesny burmistrz Iławy Leon Krzykalski. Trudno natomiast już dziś stwier-
dzi, na ile jest wiarygodna odnotowana informacja, jakoby w obradach sesji MRM 
7 marca 1949 r. brał udział także dawny burmistrz Maksymilian Grabowski29.

Pierwszym przewodniczącym utworzonej w czerwcu 1946 r. MRN został 
Ludwik Krzyżak. Po nim funkcję tę sprawował Seweryn Piwowarczyk (od lip-
ca 1948 r. do października 1949 r., wcześniej był wiceprzewodniczącym). Sekre-
tarzem MRN został Leonard Ewertowski, a członkami Prezydium: burmistrz 
Maksymilian Grabowski (w styczniu 1948 r. w Prezydium zastąpił go Mieczy-
sław Gołębiewski) oraz Antoni Wiśniewski30. 

Zaakcentować należy powód pierwszej zmiany na stanowisku przewodniczą-
cego MRN w Iławie w lipcu 1948 r. Ludwik Krzyżak31, jako członek lokalnych struk-
tur opozycyjnego i w zasadzie nieistniejącego już Polskiego Stronnictwa Ludowe-
go, dłużej tego stanowiska zajmować nie mógł, stąd decyzja, by zastąpił go Piwowar-
czyk, reprezentujący przynależną do „Bloku Demokratycznego” Polską Patrię So-
cjalistyczną, zresztą bardzo aktywną w Iławie (do partii tej należeli m.in.: burmistrz 
Maksymilian Grabowski, starosta powiatowy Edmund Ligocki, wicestarosta Tade-
usz Hattowski oraz przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej Mieczysław Kra-
jewski32). Wiadomo również, że po przeprowadzonej „czystce kadrowej”, poprze-

27 Ibidem, t. 3, k. 12, Protokół nr 8 z posiedzenia Prezydium MRN, 23 IV 1948; t. 4, k. 1v., Protokół nr 1 
z posiedzenia Prezydium MRN, 12 I 1949.

28 Ibidem, k. 10, Protokół nr 9 z posiedzenia Prezydium MRN, 29 VII 1949.
29 Ibidem, t. 2, k. 40, Wyciąg uchwały z protokołu nr 3 z posiedzenia plenarnego MRN, 7 III 1949.
30 Ibidem, t. 1, k. 1, Protokół nr 1 posiedzenia MRN, 13 II 1947; T. Filipkowski, op. cit., s. 177, 178.
31 B. Łukaszewicz, Polskie Stronnictwo Ludowe na Warmii i Mazurach w latach 1945–1947, Olsztyn 1991, s. 96.
32 T. Filipkowski, op. cit., s. 157; R. Syrwid, op. cit., s. 159, 336.
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dzającej „zjednoczenie” Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej
(co nastąpiło 15 grudnia 1948 r. podczas Kongresu Zjednoczeniowego w Warsza-
wie33), radnym przestał być Antoni Wiśniewski, późniejszy wieloletni, charyzma-
tyczny dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Olsztynie.

Jesienią 1949 r. Seweryn Piwowarczyk złożył rezygnację z funkcji prze-
wodniczącego MRN w Iławie, motywując to pogarszającym się stanem zdrowia 
i coraz większym nawałem pracy, z czym sobie nie radził. Radni przystali na jego 
prośbę i podczas sesji zwołanej 7 października 1949 r. nowym przewodniczą-
cym MRN został Bolesław Zubek, pracownik tartaków państwowych w Iławie, 
znany z działalności związkowej34 (funkcje tę pełnił do reformy administracyj-
nej z wiosny roku następnego). Wiadomo, że w tym czasie wśród nowych rad-
nych miejskich znaleźli się także m.in.: Antoni Kaźmierczak (Powiatowa Rada 
Związków Zawodowych), Julian Pisarek (Związek Młodzieży Polskiej) oraz Ge-
nowefa Sobiesiak (Liga Kobiet).

Jesienią 1949 r., podczas sesji MRN, w której brał udział przewodniczący Po-
wiatowej Rady Narodowej w Iławie, padła propozycja, by „dokonać reorganizacji
prezydium MRN, a chodziło o to, „aby byli tam reprezentanci wszystkich orga-
nizacji i ugrupowań politycznych”35. Wniosek uznano za słuszny i zdecydowa-
no, by poza przewodniczącym Bolesławem Zubkiem, reprezentującym PZPR,
w składzie prezydium MRN w Iławie znaleźli się – jako wiceprzewodniczący 
Alojzy Daszkiewicz (Stronnictwo Ludowe) – oraz Julian Pisarek i Genowefa So-
biesiak. O dawnym wniosku miejscowych sympatyków Stronnictwa Pracy nikt 
nie wspomniał, a zresztą w tym czasie pamięć o tej partii, jako zbyt „mieszczań-
sko-burżuazyjnej” nie miała już racji bytu w powojennej Polsce.

W obradach plenarnych MRN brały udział także osoby zapraszane. Z ra-
cji sprawowanego urzędu, byli to członkowie władzy wykonawczej, a więc Zarzą-
du Miejskiego. Obecny bywał także przewodniczący PRN i sekretarz Wydziału Po-
wiatowego. Normą stało się, że na obrady plenarne MRN przybywali także szefowie 
przedsiębiorstw miejskich. Zapraszano np. kierownika Spółdzielni Pracy „Odbudo-
wa”, kierowniczkę żłobka w Iławie, ewentualnie lekarza z miejscowego ośrodka 
zdrowia lub osoby delegowane z Referatu Pomocy Społecznej PRN lub inspekto-
ra z Wydziału Gospodarki Komunalnej z Prezydium PRN w Iławie. Od 1949 r. 
coraz częściej na plenarnych posiedzeniach MRN zaczynał się pojawiać Tomasz 

33 Na temat „zjednoczenia ruchu robotniczego” na Warmii i Mazurach zob. R. Tomkiewicz, Przemiany 
roku 1948 w realiach województwa olsztyńskiego, w: Zwrot polityczny’48. Między polską drogą a projektem uni-
wersalnym (seria: Polska mniej znana 1944–1989), Warszawa 2013, ss. 411–429.

34 APO, Zarząd Miejski w Iławie, t. 2, k. 75, Wyciąg uchwały z protokołu nr 9 z posiedzenia plenarnego 
MRN, 7 X 1949; k. 76, Prośba Seweryna Piwowarczyka; k. 77, Protokół z plenarnego posiedzenia, 7 X 1949.

35 Ibidem, k. 79, Protokół z plenarnego posiedzenia MRN, 7 X 1949.
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Nowiński, jako przedstawiciel Komitetu Miejskiego Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej. Zdarzały się sytuacje, że w sesjach uczestniczył przedstawiciel Komi-
tetu Wojewódzkiego PZPR z Olsztyna (np. Seweryn Niedzielski). Po 1950 r. bywały 
sesje MRN, na które zapraszano nawet po kilkunastu gości36.

Przełom roku 1950

Punktem zwrotnym w funkcjonowaniu lokalnych władz administracyjnych 
było ogłoszenie Ustawy z 20 marca 1950 r. „o terenowych organach jednolitej 
władzy państwowej”37. Zlikwidowano w terenie organy rządowej administracji 
pierwszej i drugiej instancji. Ten akt prawny definitywnie zamykał okres funk-
cjonowania systemu po części opartego na zasadach znanych z okresu przedwo-
jennego. Przestał istnieć Zarząd Miejski, zlikwidowane zostało stanowisko bur-
mistrza Iławy. Pozostała Miejska Rada Narodowa, której członkowie (w latach 
1950–1973) nadal stanowili władzę uchwałodawczą. Nie oznaczało to bynajm-
niej oddania władzy społeczeństwu, choć propagandowo przekształcenia te przed-
stawiano jako przekazanie pełni władzy członkom rad narodowych reprezentują-
cym mieszkańców. Miejska Rada Narodowa w Iławie (i jej Prezydium) od tej pory 
stały się „terenowym organem jednolitej władzy państwowej.

Aktywność radnych wzrastała podczas sesji plenarnych zwoływanych raz 
w miesiącu (kilka razy w roku dodatkowo organizowane były sesje nadzwy-
czajne, np. z okazji świąt państwowych, rocznic czy okazji lokalnych). Podczas
drugiej sesji MRN zwołanej 11 lipca 1950 r. utworzono komisje, w których praco-
wać mieli radni (zbierano się zazwyczaj dwa razy w miesiącu). Komórki te zakre-
sem kompetencji odpowiadały tematyce, jaką zajmowały się referaty Prezydium
(finanse, zdrowie, nauka itd.)38. Zdumiewa, że nie powstała wówczas osobna ko-
misja zainteresowana wyłącznie sprawami gospodarki Iławy. Jednak w kolej-
nych latach zakres prac przynależnych poszczególnym komórkom powiększał 
się, co w efekcie powodowało ich podział, tworzenie nowych, zajmujących się 
węższymi wycinkami życia obywateli. Członkowie komisji czuwali nad wykony-
waniem postanowień radnych podejmowanych w czasie sesji plenarnych, doty-

36 Ibidem, zespół: Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Iławie, sygn. 454, t. 2, Protokóły z sesji MRN 
w Iławie, 1953, k. 53, Protokół nr VIII z Sesji MRN, 25 VIII 1953; t. 4, Protokóły z sesji MRN w Iławie, 1955,
k. 8, Protokół nr IX/55, 15 XII 1955; t. 27, Protokóły z posiedzeń Prez. MRN w Iławie, 1950, k. 1, Protokół nr 1, 
26 VI 1950; k. 14, Protokół nr 5, 4 VIII 1950.

37 Ustawa z 20 III 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej, Dz. U. 1950 nr 14 poz. 130.
38 T. Filipkowski, op. cit., s. 178.
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czących np. działalności instytucji, przedsiębiorstw i zakładów pracy (także ga-
stronomii) podległych miastu39.

Rolę dawnej władzy wykonawczej przejęło kolegialne pięcioosobowe Pre-
zydium, odtąd określane jako organ „wykonawczo-zarządzający”. Posiedzenia 
Prezydium MRN zwoływano dwa razy w miesiącu. Dodajmy, że przewodniczą-
cy Prezydium był przedstawicielem administracji ogólnej i nie sposób było tego 
urzędu łączyć z reprezentacją lokalnej społeczności. Scalenie władzy uchwało-
dawczej i wykonawczej propagandowo nazwano elementem „jednolitej władzy 
państwowej”, jakoby „lepszej” od systemu znanego dotąd, a w istocie będącej ele-
mentem centralnego zarządzania państwem.

Uściślając kwestię nazewnictwa, należy wyraźnie zaznaczyć pewną niejed-
norodność określenia „Prezydium MRN”, a mianowicie fakt, że nazwa ta potocznie
jednocześnie odnosiła się i do pięcioosobowej, kolegialnej „najwyższej władzy 
wykonawczej” administracji miejskiej, i do rodzaju urzędu administracji lokal-
nej, podzielonego na wydziały, gdzie zatrudniano szereg pracowników. 

Plany posiedzeń plenarnych MRN i plany pracy dla poszczególnych komisji 
przygotowywane były w Prezydium (do 1950 r. powstawały tam plany pracy dla Za-
rządu Miejskiego i tam oczekiwano na sprawozdania władzy wykonawczej). W Pre-
zydium wstępnie rozpatrywano sprawy kadrowe, socjalne i finansowe. Potem tra-
fiały one na obrady plenarne MRN, gdzie, po zreferowaniu problemu przez członka 
Prezydium, decyzje podejmował ogół radnych. O ile sprawa wymagała zatwierdze-
nia, przesyłano taki wniosek do rady hierarchicznie wyższej (czyli do PRN)40.

Skład pięcioosobowego Prezydium MRN w Iławie (w jakimś sensie zastę-
pującego zlikwidowany Zarząd Miejski) wyłoniony został podczas pierwszej po 
reformie plenarnej sesji MRN w dniu 22 czerwca 1950 r. Przewodniczącym Pre-
zydium został Adam Dzierżanowski (wcześniej zatrudniony w Urzędzie Stanu 
Cywilnego). Jego zastępcą został Zygmunt Radzanowski, a sekretarzem Jan Wy-
derko. Skład dopełniało dwóch członków – Edmund Marchlewicz i Anna Mac-
fałda. Wiadomo również, że już w grudniu tego roku nowym sekretarzem Pre-
zydium MRN był Zygmunt Borowski41.

39 Zob. np. wyniki kontroli pracy miejscowego Zarządu Budynków Mieszkalnych lub protokół ze zle-
conej przez radnych z Komisji Zdrowia, Pracy i Pomocy Społecznej inspekcji w piekarniach, hotelu, wybra-
nych sklepach spożywczych i w „Gospodzie Ludowej”, APO, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Iławie, 
t. 49, k. 1, 1v; Protokół z 23 V 1952 oraz k. 2, Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Gospodar-
ki Drogowej w Iławie, 23 V 1952; k. 6, 7 i n, Protokoły z kontroli Komisji Urządzeń i Osiedli, Komisji Gospo-
darki Drogowej, 16 I 1952.

40 APO, Zarząd Miejski w Iławie, t. 2, k. 10, Protokół z posiedzenia plenarnego MRN, 19 II 1949; t. 4,
k. 2v., Protokół nr 2 z posiedzenia Prezydium MRN, 19 II 1949; k. 28, Protokół nr 16 z posiedzenia Prezydium 
MRN, 3 XII 1949.

41 APO, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Iławie, Wstęp do inwentarza; ibidem, t. 27, k. 1, 2, Pro-
tokóły nr 1 i 2, Iława, 26 VI, 7 VII 1950; Filipkowski, op. cit., s. 178.
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Przykładowo, w 1952 r. członkowie iławskiego Prezydium MRN odbyli 
40 posiedzeń (zwoływanych w piątki), na których podjęto 168 Uchwał (trzech
z nich nie wykonano, bo zostały anulowane przez hierarchicznie wyżej usytu-
owane Prezydium PRN w Iławie)42. W tym czasie skład MRN Iławy odbył 12 po-
siedzeń plenarnych, podjęto 36 chwał, z których wszystkie zostały zaakceptowa-
ne przez Iławską PRN. W 1952 r. średnia frekwencja radnych w Iławie wahała 
się od 60% do 70%.

W pierwszej połowie lat pięćdziesiątych w Prezydium MRN w Iławie – w zna-
czeniu „urzędu” – zatrudnionych było średnio około 25 osób. Jednostka ta składała
się z poszczególnych wydziałów (referatów), odpowiadających różnym dziedzi-
nom aktywności Rady. Były to komórki zajmujące się sprawami bezpieczeństwa 
publicznego, finansowo-podatkowymi, budownictwa, gospodarki komunalnej
i mieszkaniowej, handlu, oświaty, kultury, służby zdrowia. W strukturze Prezy-
dium znalazło się także Kolegium Karno-Administracyjne, Zarząd Budynków 
Mieszkalnych, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Miejskie 
Przedsiębiorstwo Transportowe43. Skargi i zażalenia od obywateli przyjmowano 
w Referacie Ogólno-administracyjnym Prezydium MRN.

Do Prezydium MRN trafiały sprawozdania ze wszystkich sekcji urzędu. Były 
to na ogół bardzo szczegółowe opracowania, pisane bez daru syntetycznego spoj-
rzenia na problem, bo i czasy, w których powstawały, sprzyjały rozbudowanej 
sprawozdawczości. Nic nie mogło zostać pominięte i ujść uwadze urzędników. 
Pisano np. o dokładnych limitach finansowych, jakie przypadały na przygoto-
wanie w mieście zieleńców, o rocznym wynagrodzeniu dla pracownika zajmują-
cego się dbaniem o skwery w Iławie i o jego problemach z dostępem do narzę-
dzi. Innym razem członkowie Prezydium MRN analizowali informacje na temat 
wysokości poborów osoby zatrudnionej na stanowisku sprzątaczki w szkole.
W połowie sierpnia 1952 r. musiano zająć stanowisko w „sprawie naprawy wjazdu
[z] ul. Koszarowej do Ośrodka Zdrowia”44. Od 1954 r. w Iławie działało 24 komi-
tety blokowe, w zamyśle mające być organami pomocniczymi dla radnych miej-
skich „do umocnienia łączności między mieszkańcami a radą narodową”. Także 
z tych jednostek zaczęła do Prezydium napływać obfita sprawozdawczość.

Nie wszyscy członkowie Prezydium MRN w Iławie wykonywali swoje obo-
wiązki sumiennie. W sytuacji, gdy niesubordynacja powtarzała się, podejmowa-
no uchwały o wyeliminowaniu danej osoby z dalszych prac. W Iławie dotyczyło 
to nawet jednego z członków Prezydium MRN, osoby na co dzień zatrudnionej 

42 APO, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Iławie, t. 2, k. 8–12, Sprawozdanie roczne, 1952.
43 Ibidem, t. 2, k. 1–7, Protokół nr 1/53, 26 I 1953; k. 8–12, Sprawozdanie roczne, 1952.
44 Ibidem, t. 49, Protokóły z przeprowadzonych kontroli, 1952, k. 11, Uchwała Prezydium MRN

nr 88/52, 19 VIII 1952.
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w miejscowym tartaku. Zdecydowano, „w porozumieniu z wyższymi czynnikami 
urzędowymi i Partyjnymi” [tak w oryginale] osobę tę wykluczyć ze składu MRN. 
Na to miejsce przyjęto „młodego i doświadczonego [działacza] Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego, który miał „sprawniej rozpatrywać bolączki wchodzące w za-
kres spraw urzędowych, jak i prywatnych”45. Decyzję Prezydium MRN w Iławie, 
zgodnie z zasadą hierarchiczności, zatwierdził następnie skład Prezydium PRN.

Zakres obowiązków i kompetencji władz miejskich

Aktywność członków władz miejskich Iławy w latach 1945–1956, zasiadają-
cych w Miejskiej Radzie Narodowej lub pracujących w Zarządzie Miejskim, a po 
1950 r. w Prezydium MRN, od pierwszych dni istnienia tych urzędów koncentro-
wała się na kilku nurtach działań na rzecz miasta i jego mieszkańców. Było to przy-
wracanie i rozbudowa infrastruktury komunalnej oraz prace mające na celu polep-
szenie komfortu życia mieszkańców. Zaczęto więc od koordynacji prac związanych 
z odtworzeniem wodociągów i kanalizacji, elektryfikacją, zapewnieniem podstawo-
wej opieki zdrowotnej i sanitarnej, szkolnictwem46, a także uprzątnięciem nieczysto-
ści i gruzów oraz zapoczątkowaniem remontów gmachów przeznaczonych na cele 
publiczne i na mieszkania.

Przedwojenną zabudowę Iławy nie ominął los, jaki spotkał w mniejszym lub 
większym stopniu wszystkie miasta byłych Prus Wschodnich. Mieczysław Hof-
fmann, omawiając rozwój przestrzenny Iławy, przypomniał, że w 1945 r. „został 
zniszczony ratusz miejski, legło w gruzach Stare Miasto, zniszczona była zabu-
dowa mieszkaniowa w strefie [dzisiejszych] ulic Niepodległości, Dąbrowskiego,
Królowej Jadwigi, Kardynała Wyszyńskiego i dalej do dworca Iława Główna. 
Zdewastowano część domów w nowych osiedlach, powstałych w latach trzy-
dziestych”47. Cześć z nich należało bezzwłocznie rozebrać, bo zagrażały bezpie-
czeństwu, inne prowizorycznie dostosowywano do zamieszkania48. O komplek-
sowych remontach na razie nie myślano. 

W Iławie pierwszy okres zorganizowanego odgruzowywania przypadł
dopiero na lata 1947–1955, bo wcześniej aktywność w tej materii miała jedynie 
charakter działań spontanicznych. Szacuje się, że do połowy lat pięćdziesiątych 

45 Ibidem, k. 8, Uchwała Prezydium MRN nr 86/52, 19 VIII 1952.
46 Iławscy radni po analizie doniesień komisji lokalowej, na wniosek dr Vettera z miejscowego Ośrod-

ka Zdrowia, zdecydowali na początku 1947 r. o konieczności wykonania w mieście kilku studni, APO, Zarząd 
Miejski w Iławie, t. 1, k. 3, Protokół nr 1 posiedzenia MRN, 13 II 1947.

47 M. Hoffmann, Rozwój przestrzenny Iławy (w latach 1945–1996), w: Iława, Olsztyn 1999, s. 206.
48 Por. fragment wspomnień dr. Zenona Tomaszewskiego, w: Z. Dudzińska, Służba zdrowia, w: Iława.

Z dziejów miasta i powiatu, Olsztyn 1972, s. 412; R. Tomkiewicz, Iławska codzienność. 1945–1948, s. 95.
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zrealizowano tylko około 50% prac związanych z odgruzowaniem, co jednak nie 
było aż tak złym wynikiem na tle województwa49. Wiosną 1947 r. radni miejscy 
upoważnili członków Zarządu Miejskiego do sprzedaży cegieł z budynków, któ-
re, jak określano, „nie nadawały się do odbudowy”50. Z uzyskanych kwot zamie-
rzano sfinansować rozbiórkę dalszych domów i opłacić wywóz gruzów. Dopiero 
podczas plenarnej sesji MRN w dniu 18 marca 1955 r. radni Iławy zdecydowali
o powołaniu Komitetu Miejskiego ds. Odgruzowania51.

W czasie posiedzeń plenarnych wysłuchiwano i omawiano sprawozdania 
z wykonania wcześniej podjętych uchwał, zapoznawano się z działalnością po-
szczególnych referatów oraz przedsiębiorstw miejskich. Podejmowano decyzje
o ewentualnych zmianach personalnych w składzie Prezydium MRN. Decydo-
wano także o wysokości diet dla radnych (np. w marcu 1953 r. podniesiono je 
z 9 do 12 zł za posiedzenie). Radni mieli ponadto obowiązek zapoznawać się
z dokumentami wydawanymi przez hierarchicznie wyższe Prezydia Powiatowej 
Rady Narodowej w Iławie i Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie.

Od momentu powołania MRN, czyli od czerwca 1946 r., do radnych na-
leżał też wybór burmistrza miasta i członków Zarządu Miejskiego. Zakres obo-
wiązków lokalnej władzy uchwałodawczej obejmował też uchwalanie budżetu, 
w tym m.in. podatków miejskich – np. za prowadzenie działek warzywnych lub 
naliczanych „od nieruchomości” za posiadanie garaży, kiosków i baraków. Usta-
lano także „podatek hotelowy” oraz podatek „od zbytku mieszkaniowego”, co
w sytuacji niedostatku lokali miało skłonić zajmujących większe mieszkania do 
odstąpienia potrzebującym części pomieszczeń. W lutym 1947 r. iławscy rad-
ni dyskutowali na temat wniosku dotyczącego obniżenia „kwoty dzierżawy za 
jezioro” oraz na temat podatków od młyna i wodociągów miejskich, co miało 
przełożyć się na polepszenie sytuacji finansowej mieszkańców. Bywały sytuacje, 
gdy uwagę radnych zaprzątały sprawy mniejszej wagi, np. jeden z nich złożył 
wniosek „o usunięcie drzewa pochyłego na narożniku ulicy Głównej”52.

W styczniu 1948 r. członkowie iławskiej MRN podjęli decyzję o podziale mia-
sta na trzy strefy ekonomiczne. Realizacją tego postanowienia (przez co rozumia-
no opracowanie planu działań i jego wykonanie) miał zająć się Zarząd Miejski53.

49 Np. w Węgorzewie odgruzowywanie trwało do końca lat pięćdziesiątych, Por. też R. Tomkiewicz, 
Miasta Warmii i Mazur w roku 1945 i później – specyfika, cechy wspólne, odmienności, w: Historia i pamięć. Stu-
dia z dziejów XX wieku [Pamięci Profesora Tadeusza Filipkowskiego], Olsztyn 2011, ss. 84–86.

50 APO, Zarząd Miejski w Iławie, t. 1, k. 8, Protokół nr III z posiedzenia MRN, 27 III 1947.
51 Ibidem, Prezydium MRN w Iławie, t. 4, k. 8, Protokół nr IV/55, 18 III 1955.
52 Ibidem, Zarząd Miejski w Iławie, t. 1, k. 2, Protokół nr 1 posiedzenia MRN, 13 II 1947; k. 4, Protokół 

nr 2 II z posiedzenia MRN, 20 II 1947.
53 Ibidem, t. 3, k. 1, Protokół nr 1 z posiedzenia Prez. MRN, 16 I 1948.
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Do obowiązków radnych należało również podejmowanie decyzji o nada-
waniu nazw ulic. W połowie 1947 r. zdecydowano, by powołać komisję, któ-
rej zadaniem miało być „dokładne opracowanie projektu nazw ulic i placów”. 
Pracami kierował radny Wiśniewski, a w jej składzie znaleźli się ponadto bur-
mistrz Iławy (Grabowski) i referent kwaterunkowy (Cegielski). Komisja praco-
wała jednak mało efektywnie, a gdy w październiku 1947 r. powrócono do spra-
wy ustalania nowych nazw, okazało się, że dotąd rozpatrywano tylko jedną
propozycję (chodziło o nadanie ulicy imienia Mariana Buczka). Patron ten wy-
woływał pewne kontrowersje i w takiej sytuacji burmistrz zdecydował, że spra-
wą nazewnictwa ulic powinna się zająć „komisja międzypartyjna”54.

Zajmując się sprawami miasta, w tym zwłaszcza gospodarką komunalną, 
szkolnictwem, handlem i usługami, właśnie tym ostatnim kwestiom radni poświę-
cali szczególnie wiele uwagi. Niejednokrotnie mówiono, że mieszkańcy Iławy na-
wet po podstawowe produkty i towary musieli jeździć do innych miast. Przytacza-
jąc głosy mieszkańców, twierdzono, że podobno w pobliskiej Ostródzie towarów 
w sklepach było pod dostatkiem. Naiwnie powtarzano, że lepsze zaopatrzenie za-
leżeć miało tylko od „dołożenia większych starań przez personel” danego sklepu55 
(tego typu tematyka nie była zresztą obca także radnym z innych miast regionu).

Zadania zlecane Zarządowi Miejskiemu, jako władzy wykonawczej, czasem 
były nietypowe, a wynikały ze specyfiki lat powojennych. W kwietniu 1948 r. człon-
kowie Zarządu konsultowali z Prezydium MRN sprawę „wynagrodzenia w natu-
rze”, jakie zamierzano „wypłacić” pracownikom młyna miejskiego. Innym razem
zobowiązano burmistrza do zajęcia się „wyremontowaniem wagi w Rzeźni Miej-
skiej”. W strukturze iławskiego Zarządu Miejskiego pracował też poborca podat-
kowy, który działał wspólnie z osobą określaną w dokumentach jako „poborca 
społeczny”. Ich aktywność polegała przede wszystkim na egzekwowaniu podat-
ku gruntowego, czynszów za mieszkania i opłat za wodę, choć, jak wynika z do-
stępnych materiałów, w okresie bezpośrednio powojennym zazwyczaj nie przy-
nosiło to efektów, a wiec i zysków miastu. Nierzadko więc podejmowano decyzje
o częściowym umorzeniu domiarów56.

Zdumiewające może wydawać się to, że radni miejscy Iławy podczas sesji 
plenarnych musieli także wysłuchiwać relacji niedotyczących bezpośrednio mia-
sta, np. „sprawozdania referatu rolnego z przebiegu kampanii siewnej i sadzenia 

54 Ibidem, t. 1, k. 24, Protokół nr VII z posiedzenia MRN, 29 VIII 1947; k. 32v, Protokół nr IX z posie-
dzenia MRN, 30 X 1947.

55 Ibidem, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Iławie, t. 4, k. 3, Protokół nr III/55, 18 II 1955.
56 Ibidem, Zarząd Miejski w Iławie, t. 3, k. 3v, Protokół nr 3 z posiedzenia Prezydium MRN, 25 II 1948; 

t.4, k. 1v, Protokół nr 1 z posiedzenia Prezydium MRN, 12 I 1949; k. 12v, Protokół nr 8 z posiedzenia Prezy-
dium MRN, 23 IV 1948.
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ziemniaków” lub „sprawozdania z przygotowań do sianokosów”, ewentualnie de-
batowali na temat „przyspieszenia wywózki drewna z lasów państwowych”57. 

Jesienią 1953 r. MRN w Iławie składała się z 23 osób, wytypowanych do 
sprawowania tej funkcji (Czesław Denech, Ludwik Dolecki, Władysław Dzie-
wiątkowski, Genowefa Figurska, Antoni Kremski, Władysław Jędraszek, Stefan 
Kukowski, Fryderyk Kupisz, Ludwik Lewandowski, Stanisław Lewandowski, Jan 
Maciejewski, Edmund Marchlewicz, Tomasz Nowiński, Jan Prusinowski, Cze-
sław Pudełkiewicz, Genowefa Rogowska, Lidia Rosińska, Stanisław Stanisz, Hil-
degarda Sztrymer, Władysław Stępień, Stefan Szraga, Zofia Wadecka, Aleksander 
Wroński, Czesław Żurawski58).

Półtora roku później, w lutym 1955 r., liczba radnych MRN w Iławie wzro-
sła do 38 osób, z których osiem zasiadało w Prezydium MRN59. Były to już osoby 
wybrane w pierwszych powojennych wyborach do rad narodowych, które odby-
ły się w grudniu 1954 r. W składzie MRN znaleźli się: Jan Borkowski, Aleksander 
Brzozowski, Franciszek Cichewicz, Walter Czarkowski, Kazimierz Czarnota, Alek-
sander Danielak, Irena Dąbrowska, Antoni Detyna, Władysław Dziewiątkowski,
Genowefa Figurska, Stanisław Hanczko, Franciszek Jabłoński, Bronisław Kaspro-
wicz, Roman Kołodziej, Tadeusz Kopczyński, Aleksandra Kopias, Jan Koronkie-
wicz, Leon Kowalski, Józef Krotowski, Franciszek Kubasiuk, Stanisław Kultys, 
Fryderyk Kupisz, Leon Kurszewski, Alojzy Lewandowski, Felicja Licznerska, Kazi-
mierz Michalski, Jadwiga Olszewska, Klara Ruda, Jan Słowiński, Stanisław Stanisz, 
Stefan Stępka, Halina Sumińska, Stefan Szraga, Gertruda Szefler, Kaziemierz Szu-
pryczyński, Józef Świniarski, Marian Uchacz, Bolesław Zalewski. 

Także wówczas wybrani zostali zastępcy radnych MRN. Byli to: Teodor 
Abramowicz, Ludwik Drozdowski, Czesław Donoch, Krystyna Gajewska, Jerzy 
Gasiułajtys, Paweł Jadanowski, Halina Klatt, Władysława Kęsicka, Edmund Mar-
chlewicz, Jan Śliwiński, Edward Więckowski. Osoby te również miały obowiązek 
uczestnictwa w plenarnych posiedzeniach MRN.

W Iławie, nie inaczej niż w innych miejscowościach Warmii i Mazur, od 
początku lat pięćdziesiątych stopniowo malała aktywność radnych podczas se-
sji plenarnych. Odzwierciedlają to protokóły bezbarwnych i nijakich posiedzeń, 
w czasie których jednomyślnie zatwierdzano zgłaszane przez przewodniczącego 

57 Ibidem, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Iławie, t. 2, k. 34, Protokół nr 5/53 z sesji MRN,
27 V 1953; t. 32, Protokóły z posiedzeń Prezydium MRN w Iławie, 1956, k. 22, Protokół nr X/56 posiedzenia 
Prezydium MRN, 8 III 1956.

58 Ibidem, t. 2, k. 82, Lista obecności radnych na Sesji MRN, 28 IX 1953.
59 Ibidem, t. 4, k. 1, Protokół nr III/55, 18 II 1955; k. 4, Lista obecności radnych MRN, 18 II 1955; Zbi-

gniew Grabowski podawał, że skład MRN w Iławie w tym czasie liczył 40 osób, por. Z. Grabowski, Administra-
cja publiczna, w: Iława. Z dziejów miasta i powiatu, Olsztyn 1972, s. 314.
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wnioski. Na ogół nie dyskutowano wcale. Brakowało też tzw. wolnych wniosków 
ze strony radnych miejskich60. 

Zapadały oczywiście decyzje w sprawach gospodarczych, np dotyczące po-
prawy zaopatrzenia, czy porządkowych, odnoszących się do posprzątania ulic, ale 
potem nie zawsze można było się doszukać w życiu miasta ich realnych efektów. 
Pogłębiało to rozłam między obywatelami Iławy a radnymi. Z biegiem lat rosło zo-
bojętnienie i traktowanie władz miejskich jako „nie swoich” reprezentantów, nie-
mających wiele wspólnego z prawdziwym samorządem.

W tym kontekście należy zwrócić uwagę na protokóły posiedzeń iławskich 
radnych z roku 1956, gdy mogło się wydawać, że „władza zbliżyła się do obywa-
teli”. W dokumentach odzwierciedlających przebieg zebrań próżno jednak szu-
kać nawiązań do wydarzeń w kraju oraz prób naprawy życia na lokalnym grun-
cie. Pewnym zwiastunem nowego mógł się wydawać jeden z punktów obrad 
prezydium MRN z 26 października 1956 r., gdy zajęto się „analizą pracy urzę-
dujących członków prezydium MRN” w Iławie61. Jednak okazało się, że chodziło 
o sposoby nadzorowania eksmisji w mieście. O pewnej przemianie władz miej-
skich Iławy, próbie zbliżenia członków Prezydium MRN do obywateli, świad-
czyć mogła jednak zapowiedź zorganizowania w listopadzie 1956 r. „spotkania 
radnych z wyborcami w celu omówienia problemu mieszkaniowego”62.

W okresie pierwszego powojennego dziesięciolecia zmienił się system admi-
nistrowania miastem. Dokonała się centralizacja władzy, prowadząca w efekcie do 
znacznego ograniczenia (lub wyeliminowania) realnego wpływu obywateli na 
zarządzanie Iławą. Niezmienne natomiast pozostawały sprawy, jakimi musieli 
zajmować się radni, członkowie Zarządu Miejskiego, a potem Prezydium Miej-
skiej Rady Narodowej.

Burmistrzowie [1945–1950]

Maksymilian Grabowski [1 czerwca 1945 – 12 czerwca 1948, faktycznie do 
4 marca 1948]

Leon Krzykalski – tymczasowo [4 marca 1948 – 12 czerwca 1948]
Józef Sierż [13 czerwca 1948 – 16 lipca 1948]
Leon Krzykalski [17 lipca 1948 – 3 grudnia 1949]
Stanisław Perkowski [4 grudnia 1948 – 22 czerwca 1950]

60 Por. np. APO, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Iławie, t. 32, Protokóły z posiedzeń, 1956.
61 Ibidem, k. 81, Protokół nr XXXIV/56 posiedzenia Prezydium MRN w Iławie, 26 X 1956.
62 Ibidem, k. 88, Protokół nr XXXVI/56 posiedzenia Prezydium MRN w Iławie, 15 XI 1956.
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Przewodniczący Prezydium MRN [po 1950]

Adam Dzierżanowski [22 czerwca 1950–1954]
Zygmunt Lewandowski63

Jerzy Fajkowski [1954–1958]

Ryszard Tomkiewicz, Die Stadtverwaltung von Iława (Deutsch Eylau). 1945–1956. Ein Überblick über 
die Problematik

Zusammenfassung 

Das System der Verwaltungsbehörden war nach 1945 nicht einfach die Fortsetzung dessen, was vor 
dem Ausbruch des Krieges bekannt gewesen war. Den Organen der territorialen Selbstverwaltung (städtische 
Verwaltungen) und den Repräsentanten der allgemeinen Verwaltung vor Ort (Woiwoden und Starosten) 
wurde ein neues Element hinzugefügt – die Nationalräte, die mit der Auflösung der Selbstverwaltung im Jahr 
1950 den Kern der Lokalverwaltung bilden sollten. 

Eine Besonderheit der Nachkriegszeit bestand darin, dass in den einzelnen Ortschaften zuerst die 
Exekutive berufen wurde. Die lokalen Strukturen der Legislative (also der erwähnten Nationalräte) wurden 
dagegen deutlich später, nämlich erst im Frühjahr 1946 berufen. In Iława war es nicht anders. Der erste 
Bürgermeister, der Vizebürgermeister und die übrigen drei Mitglieder der Stadtverwaltung wurden bereits 
im Juni 1945 berufen, die Vertreter des Städtischen Nationalrates jedoch erst ein Jahr später (die Nationalräte 
wurden „von oben“ gebildet, angefangen bei der Woiwodschaftsebene). Es darf nicht vergessen werden, dass 
es die Mitglieder des Städtischen Nationalrates waren, die die Änderungen in der Zusammensetzung der 
Stadtverwaltung vornahmen. Eine Besonderheit – nicht nur in Iława – bestand darin, dass die Mitglieder 
des Stadtrates an den Beratungen des Städtischen Nationalrates teilnahmen. Auch der Vorsitzende des 
Kreisnationalrates kam zu den Sitzungen. Seit 1949 erschien ein Vertreter des Stadtkomitees der Polnischen 
Vereinigten Arbeiterpartei. 

Ein Wendepunkt war die Bekanntmachung des Gesetzes vom 20. März 1954: „über die Organe 
der einheitlichen staatlichen Behörden vor Ort“. Mit diesem Rechtsakt war die Zeit des teilweise auf den 
Vorkriegsgrundsätzen aufgebauten Systems abgeschlossen. Die Stadtverwaltung hörte auf zu existieren, der 
Posten des Bürgermeisters von Iława wurde aufgehoben. Was blieb, war der Städtische Nationalrat, dessen 
Mitglieder weiterhin die Legislative bildeten. Die Rolle der bisherigen städtischen Behörden von Iława (also 
die Exekutive) übernahm das Präsidium des Städtischen Nationalrates, als ausführendes und verwaltendes 
Organ. Es bestand aus Abteilungen, die den verschiedenen Lebensbereichen entsprachen, mit denen sich 
die städtischen Behörden befassen sollten. Die Arbeiten des fünfköpfigen Präsidiums des Städtischen 
Nationalrates leitete der Vorsitzende, also eine Person, deren Aufgabenbereich und Kompetenzen dem 
früheren Bürgermeisteramt ähnlich waren, die aber in der neuen Situation ein Vertreter der allgemeinen 
Verwaltung war. Damit wurden die Legislative und die Exekutive zusammengelegt. 

Das System der Stadtverwaltung veränderte sich im besprochenen Zeitraum von Grund auf, da eine 
Zentralisierung der Macht vollzogen wurde, die zu einer deutlichen Beeinträchtigung (oder Eliminierung) 
des realen Einflusses der Bürger auf die Verwaltung von Iława führte. Dies änderte jedoch nicht die 
Tatsache, dass die Angelegenheiten, mit denen sich die städtischen Behörden in beiden Zeiträumen mit 
unterschiedlichem Erfolg befassten, unverändert blieben. Die Ratsmitglieder beschäftigen sich ähnlich wie 
die Mitglieder der städtischen Verwaltung und später das Präsidium des Städtischen Nationalrates weiterhin 
mit den Angelegenheiten der städtischen Wirtschaft, Handel und Dienstleistungen, Schulwesen und Kultur, 
Gesundheitswesen, Kleingewerbe und Handwerk, der städtischen Energiewirtschaft, Wasserleitungen und 
Kanalisation. 

63 W monografii Iławy z 1972 r. znalazła się informacja, że Zygmunt Lewandowski był wcześniej burmi-
strzem, por. Z. Grabowski, Administracja publiczna, s. 307.
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Wie im ganzen Land wurden auch in Iława die städtischen Verwaltungsbehörden (Städtische 
Verwaltung, Städtischer Nationalrat und Präsidium des Städtischen Nationalrates) fast bis ans Ende des 
besprochenen Zeitraums aus den Delegierten der einzelnen politischen Gruppierungen und gesellschaftlichen 
Organisationen nominiert. Erst am 6. Dezember 1954 fanden im Nachkriegspolen die ersten Wahlen für den 
Nationalräten statt.

Übersetzt von Christiane Schultheiss

Ryszard Tomkiewicz, The Iława municipal administration: 1945–1956. Outline of problematic

Summary

The system of administrative power in 1945 was not a simple continuation of the well-known 
before the war. The organs of local self-government (municipalities) and representatives of the general 
administration in the area (provincial governors and mayors) was accompanied by a new element – the 
national council, which together liquidation of self-government in 1950., were to be the backbone of the local 
administration. The specificity of the postwar period was that in particular localities, first invoked executive 
power, and local power structures the legislative (ie, those councils), invoked much later, not until the spring of 
1946. It was no different manufacturer’s products. The first mayor, deputy mayor and the other three members 
of the Municipal Board, appointed in June 1945., While the City Council one year later (councils created “from 
above”, from the provincial level). It should be remembered that it is the members of the City Council to make 
changes in the Management Board of the City. The specificity, not only Iława was that in the meeting the City 
Council always attended by members of the Municipal Board. At the meeting came also the chairman of the 
District National Council. Since 1949. more often at the plenary meetings of the City Council Iława began 
to appear representative of the Municipal Committee of the Polish United Workers’ Party. The turning point 
was the announcement of the Act of 20 March 1950. “By local organs of a single state authority.” This piece of 
legislation closed period of the system in part based on the principles of the known pre-war period. City Board 
ceased to exist, has been closed for the post of mayor of Iława. The remaining Municipal National Council, 
whose members were still the power to adopt resolutions. The role of the existing municipal authorities Iławy 
(the executive) has taken over the Bureau of the City Council, as the body-executive management, consisting 
of departments, corresponding to different areas of life, which the city authorities had to deal with. The work 
of the five-headed Presidium City Council its chairman, so a person responsibilities and powers resembling 
the position of the former mayor, but in a new situation which is representative of the general administration. 
They merged the same power to adopt resolutions and executive. Over the period in question, essentially 
unchanged system of administration of the city, he made the centralization of power, leading to significantly 
reduce (or eliminate) the real impact of the citizens on the management of Iława. This did not change the 
fact, however, that it remained immutable things, which in both periods dealt with varying degrees of success 
municipalities. Councillors, as well as members of the Municipal Board, and then the Presidium of the City 
Council is still engaged in the affairs of the urban economy, trade and services, education and culture, health 
services, small manufacturing and craft, urban energy, water supply and sanitation. In Iława, as well as across 
the country, almost until the end of the period municipal administrative authorities (Municipal Government, 
Municipal National Council and the Presidium of the City Council) were nominated from among the persons 
delegated to the various political parties and social organizations. It was not until 6 December 1954 r. Held the 
first in post-war Poland elections to councils.

Translated by Jerzy Kiełbik


